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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ανακοινώνουµε ότι ο Ειδικός Λογαριασµός του Τ.Ε.Ι. Λαµίας προβαίνει
σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. πρακτικό 233/30-05-2013 θέµα 4ογ της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λαµίας:
στην ανακοίνωση για παροχή υπηρεσίας για τη δηµιουργία ιστοσελίδας,
προϋπολογισµού έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ, 6.890,00€
συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ
που θα καλύψει τις ανάγκες του Υποέργου: «Κεντρική ∆ράση για το ΤΕΙ
Λαµίας», και α/α «01», στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος
«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι.
ΛΑΜΙΑΣ» µε κωδικό MIS 380360,

µε τη συνοπτική διαδικασία λήψης τουλάχιστον τριών σφραγισµένων
προσφορών,
ακριβώς όπως αυτό προβλέπεται από το Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης.
∆ηλαδή δηµιουργία ιστοσελίδας στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Λαµίας για την
ανάρτηση σε τακτική χρονική βάση των τελικών και ενδιάµεσων ερευνητικών
αποτελεσµάτων (δηµοσιεύσεων κ.τ.λ.) όλων των ερευνητικών οµάδων του
Ιδρύµατος, των προκλήσεων των ηµερίδων και εκδηλώσεων, των
προσκλήσεων των συναντήσεων των ερευνητικών οµάδων, ενηµερωτικού
υλικού κ.α.. Η ιστοσελίδα θα είναι δυναµική, θα συνδέεται µε βάση

δεδοµένων, θα είναι συµβατή µε το λογισµικό το οποίο ήδη λειτουργεί στον
κεντρικό εξυπηρετητή web του ΤΕΙ Λαµίας, θα συνδέεται µε το LDAP του ΤΕΙ
και θα υποστηρίζει ρόλους (ΕΕΕ, ιδρυµατικός υπεύθυνος, υπεύθυνοι έργων,
διαχειριστής) µε δυνατότητα τοποθέτησης και αναζήτησης εγγράφων µε λέξεις
κλειδιά και να προβάλει τα ερευνητικά αποτελέσµατα των έργων
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.
Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Ειδικού
Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, µέχρι τις 21/06/2013 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14.30 µ.µ. ή µε το ταχυδροµείο µε ηµεροµηνία κατάθεσης την 21/06/13,
και οι οποίες θα παραµένουν κλειστές µέχρι την αποσφράγισή τους από την
Επιστηµονική Επιτροπή του Υποέργου 1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και ο πλήρης
τίτλος της ανακοίνωσης µε τον αντίστοιχο αριθµό πρωτόκολλου. Η προµήθεια
του εξοπλισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής. Όποιος από
τους προσφέροντες επιθυµεί να παραστεί στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, πρέπει να το δηλώσει µε την κατάθεση της προσφοράς του, και
θα λάβει γνώση για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποσφράγισής τους από την
Επιστηµονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προσφορές. Αντιπροσφορές
δεν γίνονται δεκτές (Απόφαση Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας αρ. 207/16-32000).
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παρεχόµενης υπηρεσίας και
δεσµεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) ηµέρες.
Η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της
ιστοσελίδας, από την Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΙ Λαµίας, µε την
προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών (τιµολόγιο, φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα κλπ.) και εφόσον υπάρχουν τα διαθέσιµα κονδύλια.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λαµίας
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php , στην ιστοσελίδα του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος http://www.edull.gr καθώς και στο
http://diavgeia.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στον υπεύθυνο του Υποέργου κ. Λούπη Μιχάλη, στο τηλ. 22310 – 60253.
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